ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА РАДА VІІІ скликання
ПРОТОКОЛ № 3
виїзного засідання постійної комісії обласної ради з питань
транскордонного співробітництва, розвитку туризму та рекреації
від 01 лютого 2021 року

Склад комісії: 7 депутатів
Присутні:
Кіш Михайло Михайлович – голова
комісії
Шандор Федір Федорович – заступник
голови комісії
Члени комісії:
Балог Лівія Іванівна - онлайн-режим
Чубірко Володимир Володимирович
Відсутні:
Галай Ірина Олександрівна – секретар
комісії
Члени комісії:
Паульо Володимир Дьордьович
Каськів Владислав Володимирович
Запрошені:
Готра
Маріанна
Василівна
–
начальник управління туризму та курортів
облдержадміністрації
Шершун Олександр Олександрович –
голова ГО «Асоціація фахівців туристичного
супроводу Закарпаття»
Коваль Олександр Дмитрович –
керівник інформаційного порталу «Турінформ
Закарпаття», викладач УжНУ, експерт з туризму
Марадик Василь Васильович –
заступник Костринського сільського голови
Гайданка Василь Васильович –
староста села Вишка
Порядок денний:

Про комплексне вирішення проблемних питань із підтримки
туристичної галузі в умовах сьогодення.
І. Місце проведення: Закарпатський музей народної архітектури та
побуту, 11.00.

СЛУХАЛИ: Голова комісії Кіш Михайло Михайлович
інформував, що на засіданні офлайн присутньо троє членів комісії, депутатка
Балог Лівія Іванівна – долучаєтся до розгляду питань дистанційно через
інтернет-звʼязок, тому кворум є.
Головуючий запропонував:
обрати секретарем засідання Шандора Федора Федоровича через
відсутність секретаря постійної комісії,
провести нинішнє засідання у два етапи:
1) Консультативно-методичне – у приміщенні Закарпатського
музею народної архітектури та побуту;
2) Виїзне засідання – на гірськолижному комплексі «Красія» - на
виконання рекомендації комісії від 13 січня ц.р.
ВИРІШИЛИ: Погодити кандидатуру депутата Шандора Ф. Ф. як
секретаря цього засідання постійної комісії та зазначений порядок денний
засідання та формат роботи комісії.
Голосували: присутні члени комісії – «за», депутат Балог Л. І. через
інтернет-зв’язок підтримала пропозиції.
Рішення прийнято.
СЛУХАЛИ: Готра Маріанна Василівна – начальник управління
туризму та курортів облдержадміністрації ознайомила депутатів із питаннями
щодо:
– комунікації серед екскурсоводів та механізми співпраці у 2021
році;
– співпраці з територіальними громадами, національними парками та
гірськими провідниками;
– узгодження плану-календаря подій на 2021 рік задля уникнення
співпадінь проведення заходів в один день тощо;
– реєстру екскурсоводів та механізми програм підвищення
кваліфікації фахівців туристичного супроводу.
– ВИСТУПИЛИ: Кіш М. М., Шандор Ф. Ф., Чубірко В. В.
зазначали на пріоритетності розвитку туризму та курортів у соціальноекономічній складовій області. Та наголосили на важливості:
– промоції й розвитку туристичної інфраструктури, покращенні
туристичної привабливості територіальних громад, активізації проєктів
розвитку у рамках різних конкурсних програм - державних, регіональних та
міжнародних - із залучення інвестицій;
– налагодженні тісної взаємодії між представниками місцевої
влади, різними суб’єктами господарювання, грантодавцями у створенні
якісного туристичного продукту.
Шандор Ф. Ф. запропонував з метою подальшої тісної співпраці з
розвитку туризму в регіоні підписати меморандум між туристичними
організаціями та профільною комісію обласної ради.
Балог Л. І. (онлайн) підтримала зазначені пропозиції.
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ВИРІШИЛИ: Рекомендувати управлінню туризму та курортів
облдержадміністрації здійснювати заходи щодо співпраці з комісією з питань
транскордонного співробітництва, розвитку туризму та рекреації, суб’єктами
господарювання у туристичній сфері та місцевими органами виконавчої влади
впровадження ефективної маркетингової та інформаційної політики з
підтримки регіонального туристичного продукту на внутрішньому та
міжнародному туристичних ринках, зростанню туристичних потоків та
збільшенню надходжень від туристичної діяльності до бюджетів усіх рівнів.
Підписати меморандум про співпрацю у сфері розвитку туризму
Закарпатської області між постійною комісією Закарпатської обласної ради з
питань транскордонного співробітництва, розвитку туризму та рекреації – ГО
«Закарпатська туристична організація «Панонія» – ГО «Асоціація фахівців
туристичного супроводу Закарпаття».
Голосували: присутні члени комісії – «за», депутат Балог Л. І. через
інтернет-зв’язок підтримала пропозиції.
Рішення прийнято.
ІІ. Переїзд до села Вишка – гірськолижний комплекс «Красія»,
14.00.
СЛУХАЛИ: Голова комісії Кіш М. М. зазначив, що з метою
вивчення ситуації, врегулювання можливих запитів щодо безпеки та
доступності подорожей, комісія спільно із фахівцями у галузі туризму із
залученням представників рятувальної служби та поліції сприятимуть
місцевій владі та адміністрації курорту.
ВИСТУПИЛИ: Шандор Ф. Ф., Чубірко В. В. зауважили, що виїзне
засідання за участю представника управління туризму і курортів ОДА
актуальне напередодні проведення всеукраїнських дитячих змагань із зимових
видів спорту з тим, щоб надати місцевій громаді необхідну консультативну й
методичну допомогу у підготовці до спортивних заходів. Та відзначили, що
неприйнятним є те, що жителі села Вишка вступають у конфлікт з
інвесторами, вимагаючи преференції для себе та не бажаючи платити кошти за
користування майном курорту.
Марадик В. В., Гайданка В. В. порушили перед депутатами
обласної ради найголовнішу проблему Костринської територіальної громади –
майже повна відсутність коштів на її утримання та розвиток. Також додали,
що «Красія» – єдине велике підприємство, яке поповнює місцевий бюджет.
Тому треба сприяння з боку обласної влади щодо врегулювання ситуації з
усіма сторонами для безперешкодного доступу місцевих жителів до лижних
трас курорту.
Чубірко В. В. зауважив, що будь-яка об’єднана територіальна
громада у дотаційному дотепер гірському регіоні може вижити тільки тоді,
якщо розвиватиметься навколишня інфраструктура і залучатимуться кошти на
її розвиток. А це – зовнішній туризм. Та запропонував сторонам ефективний
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метод співпраці: місцевим мешканцям і бізнесу – забути про особисті
інтереси, домовлятися, знаходити спільні точки дотику, виробляти алгоритм
спільних практичних подальших дій заради розвитку територій.
Шандор Ф. Ф. покроково пояснив, що насамперед негайно повинні
зробити новостворені територіальні громади вже цього року: проаналізувати
наявні ресурси і найголовніші витрати, врахувати непередбачувані загрози
(природні, соціальні, комунальні), зайнятися пошуком додаткових фінансових
ресурсів, розвивати комунікацію, виходити на співпрацю із сусідніми ОТГ та
селами-побратимами за кордоном.
Коваль О. Д. підтримав цю ідею і додав, що головне питання для
розвитку громад – це збір і аналіз інформації для створення нових
економічних продуктів, у тому числі й туристичних. Після цього зрозуміти,
яка цільова група: сім’ї, активні, пасивні, релакс-відпочинок… Тільки тоді
об’єднувати зусилля учасників ринку – ресторани, турбази, садиби сільські,
екскурсоводи, туроператори, які будуть просувати продукт на ринок. На
основі цих ресурсів будувати туризм, адже все це - економіка туризму.
Чубірко В. В. доповнив, що місцеві жителі повинні максимально
бути залучені у цей процес на основі рівних правил. Громада на території
національного парку «Ужанський», який обмежує господарську діяльність, але
разом з тим ми бачимо конфлікти, пов’язані зі сміттям, парковкою, безпекою.
Тому тут питання діалогу і спільного вирішення питання.
Кіш М. М. підкреслив, що депутати обласної ради готові сприяти та
підтримувати перспективні ідеї Костринської ОТГ в частині додаткового
дофінансування якихось спільних проєктів, але ініціатива, пріоритети, деталі
повинна надходити від громади. Та зауважив, що у непростий час становлення
громад – потрібно миттєво реагувати на виклики, виходити на діалог і
поступово вирішувати проблеми. Для прикладу: є конфлікти між власником
Красії, адміністрацією і місцевим населенням, є проблема з паркуванням – і
при суттєвому напливі туристів – дорога виходить заблокованою через не
зовсім коректне паркування автомобілів. Тому вирішення питання має бути
просте - власники підприємства повинні піти назустріч громаді, зрозуміти
соціальну складову місцевого жителя.
Члени комісії запевнили представників громади у тому, що
сприятимуть у питаннях пошуку додаткових інструментів для залучення
коштів на розбудову громади, наданні роз’яснювальної інформації в частині
отримання грантів, або інших проектів. Задля цього треба загалом
перебудовувати сам процес відносин у громаді, навчати фінансовій
грамотності.
Балог Л. І. (онлайн) підтримала зазначені пропозиції.
ВИРІШИЛИ:
Рекомендувати:
– обласній раді, обласній державній адміністрації пропонувати
надавати територіальним громадам області в умовах викликів сьогодення
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узгоджені механізми співпраці задля розвитку туристичної галузі,
прикордонної придорожньої розбудови, сприяти у налагодженні та
врегулюванні партнерських стосунків з інвесторами, залучати до розробки та
впровадження проєктів регіонального розвитку за рахунок коштів державних
та міжнародних конкурсних програм, та загалом ініціативи, що стосуються
ТКС, туризму, туристичної та транскордонної інфраструктури, надавати
можливість розвивати внутрішню інфраструктуру й поліпшувати якість
обслуговування туристів, врегульовувати земельні й майнові питання,
вирішувати проблему із переробкою твердих побутових відходів тощо;
– управлінню туризму та курортів облдержадміністрації,
науковцям, фахівцям у галузі туризму, враховуючи логістичну та безпекову
складові, активізувати роботу у напрямку підтримки туристичної та
рекреаційної галузі, посилення інструментів для вирішення проблемних
питань її розвитку, промоції.
Голосували: присутні члени комісії – «за», депутат Балог Л. І. через
інтернет-зв’язок підтримала зазначені пропозиції.
Рішення прийнято.

Голова комісії

Михайло КІШ

Секретар засідання

Федір ШАНДОР
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